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บทคัดยอ

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาการรูทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 กลุมตัวอยางไดมาจากวิธีการสุม
อยางงาย จํานวน 32 คน โดยไดรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ใชเวลา
ทดลองโดยใชเวลาในการทดลอง 45 คาบๆ ละ 60 นาที เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก แบบสํารวจการรูทาง
วิทยาศาสตร เกี่ยวกับ ปรากฏการณเรื อ นกระจก ารลดลงของโอโซนมิอากาศและก การเปลี่ยนแปลงสภาพภู /
ผลการวิจัยพบวา การรูทางวิทยาศาสตรหลังสอนแตกตางกันตามระดับความสามารถวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ : การรูทางวิทยาศาสตร การประเมินการรูทางวิทยาศาสตร

Abstract

The purpose of this research was to study the development of the animal science and
agricultural technology undergraduates’ scientific literacy through the agricultural meteorology
instructional model of Silpakorn University. The subjects for this research were randomly selected from
the animal science and agricultural technology undergraduates in the 1st semester of 2010 by using the
simple random sampling technique and were taught by the agricultural meteorology instructional model
for 15 sixty-minute periods. The instrument used in this research was the scientific literacy survey about
the greenhouse effect, global climatic change and ozone depletion. The data were statistically analyzed
by Friedman Test for dependent samples. The research showed that there was significant difference in
scientific literacy between the basic science knowledge levels at the 0.01 level.
Keywords : scientific literacy, Scientific Literacy Evaluation
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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 มีสาระสําคัญ
กลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาผูเรียนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ มาตรา 24 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญ สถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา มีการจัดกิจกรรมให
ผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และ
มาตรา 30 ที่กําหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (นันทนิตย หงษศรีจินดา,2550)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร(712323 AGRICULTURAL
METEOROLOGY) ซึ่งเปนรายวิชาอยูในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) ซึ่งเปนรายวิชาที่มีจํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต (3-0-6)
ในภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สําหรับผูที่สามารถลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตรไดนั้นตองผานรายวิชาฟสิกสพื้นฐานซึ่งวิชาบังคับกอน โดยมีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนประกอบดวยการบรรยาย จํานวน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห (คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2552 ของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่มีเฉพาะการ
สอนบรรยายและการสอนปฏิบัติการนั้นไมเพียงพอที่ทําใหผูเรียนวิเคราะหความรูที่ไดเรียนไปอยางเต็มที่ อีกทั้งไม
สามารถบูรณาการความรูที่เรียนรวมกับความรูจากวิชาอื่นได(นันทนิตย หงษศรีจินดา,2550)
สําหรับการเรียนวิชาดานวิทยาศาสตร การรูทางวิทยาศาสตรนั้นมีความสําคัญมากที่ตองพัฒนาใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียน โดยความหมายของ “การรูวิทยาศาสตร” ตามความหมายของ PISA หมายถึง “การรูกระบวนการ
(Process) การรูแนวคิดและสาระเนื้อหา (Concepts and Content) และรูจักการใชความรูวิทยาศาสตรเพื่อที่จะ
สามารถเขาใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม ในสื่อมวลชน และตัดสินใจประเด็นของโลกที่เกี่ยวของกับตัวเองทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต” (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2010) สําหรับการประเมินการรูทาง
วิทยาศาสตรนั้น Program for International Student Assessment (PISA) ไดทําการประเมินการรูวิทยาศาสตร
ทุ ก ๆ 3 ป พ บว า ประเทศไทยมี ผ ลการประเมิ น การรู ท างวิ ท ยาศาสตร ค อ นข า งต่ํ า โดยค า เฉลี่ ย คะแนนการรู
วิทยาศาสตรของประเทศไทยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 421 คะแนนซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของทั่วโลกซึ่งอยูที่ 500
คะแนน(Rodger Bybee et al, 2009) เปนเรื่องที่นาแปลกในขณะที่ประเทศไทยไดรางวัลเหรียญทองโอลิมปก ใน
วิทยาศาสตรสาขาตางๆ ทุกป ซึ่งทําใหเปนเรื่องที่ตองกลับมาคิดวาผูเกี่ยวของทางดานวิทยาศาสตรศึกษาของ
ประเทศไทยควรหาทางพัฒนาสงเสริมการรูทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยใหชัดเจนกวานี้ ผูวิจัยในฐานะที่เปน
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อาจารยผูสอนวิชาทางดานวิทยาศาสตรไดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดเกิดแนวคิดที่จะสํารวจการรูวิทยาศาสตร
ของนักศึกษาของนักศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนที่ในการนําไป
พัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมการรูทางวิทยาศาสตรตอไป
งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะประเมินการรูทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เพื่อใหไดขอมูล
เบื้องตนสําหรับนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตรเพื่อ
สงเสริมการรูทางวิทยาศาสตรในภาคการศึกษาถัดไป
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย ที่กําหนดไดจาก การออกแบบวิเคราะหขอมูล สามารถกําหนดไดดังนี้ ก า ร รู ท า ง
วิทยาศาสตร )scientific literacyของนักศึกษาที่มีความสามารถพื้นฐานวิชา (วิทยาศาสตรที่แตกตางระดับกันมี
ความแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากประชากร ดังนี้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 712323 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคตน ปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คน
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โดยใชเวลาในการทดลอง 45 คาบๆ ละ 60
นาที
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บรรยากาศและองคประกอบของอากาศ ภูมิอากาศกับการเกษตร
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระมี 1 ตัวแปร คือ ความสามารถพื้นฐานวิทยาศาสตร จําแนกออกเปน 2 ระดับคือ กลุม
ต่ํา กลุมกลางและกลุมสูง ทั้งนี้โดยอาศัยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักศึกษา แลวจําแนกระดับตามเกณฑที่
กําหนด
2. ตัวแปรตาม ไดแก การรูทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กรอบแนวคิดวิจัย
ในงานวิจัยนีมีกรอบแนวคิดดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร
ผูเรียน
- มีความสามารถแตกตางกัน
รูปที่ 1
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อุปกรณและวิธีการ
ในการวิจัยครั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้ใชแบบการทดลองกลุมเดียว ในรูปแบบวัดผลหลังเรียนหรือหลังสอน
(Posttest) อยางเดียว มีรูปแบบดังนี้

R

X

O

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 712323 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคตน ปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คน
กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมอยางงายโดยที่ขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 32 คน หาจากสูตรหาขนาด
จํานวนตัวอยางโดยใชสูตร

เมื่อ

1.96

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
= สัดสวนของประชากรที่เรียกวา Population proportion โดยกําหนดคาเทากับ 0.5
Z = คาคะแนนมาตรฐานที่เกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่น คือ ถาตองการความเชื่อมั่น 95% คา Z จะเทากับ

e = ความคลาดเคลื่อนที่เรายอมใหเกิดขึ้น (บุญมี พันธุไทย, 2545)
ในที่นี้กําหนดความเชื่อมั่นเปน 95 %
ในการวิจัยครั้งนี้จะแบงกลุมตัวอยางตามระดับความสามารถพื้นฐานวิทยาศาสตรจากเกรดเฉลี่ยสะสม
(GPA) ของนักศึกษา เปน 3 ระดับตามเกณฑคะแนนที่กําหนดไวดังนี้
เกรดเฉลี่ยตั้งแต 2.00 – 2.49 หมายถึง มีความสามารถพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรระดับต่ํา เ ก ร ด เ ฉ ลี่ ย
ตั้งแต 2.50 – 2.99 หมายถึง มีความสามารถพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรระดับกลาง เกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.00 เปนตนไป
หมายถึง มีความสามารถพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรระดับสูง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ คือ
แบบสํารวจการรูทางวิทยาศาสตร )scientific literacy survey (ผูวิจัยไดดัดแปลงแบบสํารวจการรูทาง
วิทยาศาสตร เกี่ยวกับ ปรากฏการณเรื อ นกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศและการลดลงของโอโซน /
)Scientific literacy survey about the greenhouse effect / global climatic change and ozone depletion(
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จากแบบสํารวจการรูวิทยาศาสตรจากงานวิจัยป 2007 และ 2008 ของศาสตราจารย ดร.Ülkü Eser Ünaldi และ
Merve Görkem Bilgi จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยGazi (Gazi University) ซึ่งบทความวิจัยในป 2007 ที่
ตีพิมพลงในวารสาร Humanity & Social Sciences Journal ในชื่อบทความวิจัย “Developing a Scientific
Literacy for University Students in Geography Education Branch about Strengthened Greenhouse Effect
/ Global Climatic Change and Ozone Depletion: It’s Validity and Reliability” และบทความวิจัยในป 2008 ที่
ตีพิมพลงในวารสาร World Applied Sciences Journal ในชื่อบทความ “Investigating the Scientific Literacy of
University students Concerning Strengthened Greenhouse Effect / Global Climate Change and Ozone
Depletion” ซึ่งในแบบสํารวจประกอบดวย 2 สวน สวนละ 10 ขอความ เปนแบบมาตราประมาณคาความคิดเห็น 2
ระดับใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตั้งแตระดับ 2 เห็นดวย ระดับ 1 ไมเห็นดวยโดยที่แบบสํารวจการรูวิทยาศาสตร
ของผูเรียนประกอบดวย จํานวนรายการ 10 ขอเกี่ยวของกับปรากฏการณเรือนกระจกการเปลี่ยนแปลงสภาพ/
ภูมิอากาศอีก10 ขอเกี่ยวกับการลดลงของโอโซน)ozone depletionแตละขอความในแบบสํารวจผูเรียนจะตอง (
)ตอบ เห็นดวยagree)หรือไมเห็นดวย (disagree ถาคําตอบที่ผูเรียนแสดงความเห็นไดถูกตองจะไดรับคะแนน (2
คะแนน ถาผิดจะไดคะแนน 1 คะแนน คะแนนทั้ง 2 สวนรวมกันเปนคะแนนเต็ม 40 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสํารวจการรูวิทยาศาสตรที่ใชในงานวิจัยนี้ไดมาจากการดัดแปลงแบบสํารวจการรูทางวิทยาศาสตร
จากงานวิจัยของศาสตราจารย Ülkü Eser Ünaldi และ Merve Görkem Bilgi ซึ่งไดรับการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา )Content Validity) จากอาจารยผูสอนทางดานวิทยาศาสตร และเมื่อทดลองกับกลุมตัวอยางที่เขารวมใน
งานวิจัย 50 คน ทําการตรวจสอบความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายใน )Internal Consistency Reliability) ได
คาสัมประสิทธอัลฟาของครอนบาค เทากับ .82 ถือวาเครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับผูเรียนถึงวิธีการเรียน บทบาทของผูเรียนเปาหมาย
ของการเรียน จุดประสงคของการเรียน และวิธีประเมินผลการเรียนรูในการทดลองครั้งนี้
2กั บ ผู เ รี ย น โ ดํ า เนิ น การทดลองโดยจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห .ดยใช รู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ช า
อุตุนิยมวิทยาการเกษตร โดยใชสอนโดยวิธีบรรยายและใชกรณีศึกษา (case-study) งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยทําการสอน
สัปดาหละ ชั่วโมง 3 ตามตารางการเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2553 รวม 45 ชั่วโมง
3ทําการ .ทดสอบหลังเรียน ของผูเรียนดวยแบบสํารวจการรูทางวิทยาศาสตรในขั้นตอนนี้ หลังจากจบการ
สอน 45 ชั่วโมงแลว
4นําผลคะแนนการรูทางวิทยาศาสตร มาวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน .
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติดังนี้
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1. ใชสถิติเชิงพรรณนา โดย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนการรูทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักศึกษาที่มีระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตรระดับตางๆ ดวยสถิติ Friedman Test เมื่อพบวาจากผลการทดสอบการกระจายของ
คะแนนการรูทางวิทยาศาสตร ดวยสถิติ Komogorov -Smirnov พบวาการการกระจาย ไมเปนโคงปกติ

ผลการทดลองและวิจารณ

การรูทางวิทยาศาสตรหลังการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาอุตุนิยมวิทยา ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษากลุมออนมีคะแนนการรูทางวิทยาศาสตรเฉลี่ย 24.50 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.674) กลุมกลางมีการรู
ทางวิทยาศาสตรเฉลี่ย 25.08 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.758) และกลุมสูงมีการรูทางวิทยาศาสตรเฉลี่ย 31.25
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.659) จากผลการวิเคราะหพบวา การรูวิทยาศาสตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
ระดับความสามารถพื้นฐานวิทยาศาสตรระดับสูงจะมีการรูวิทยาศาสตรที่สูงกวาระดับอื่นๆ
ผลการวิจัยนําเสนอตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย การรูทางวิทยาศาสตร )scientific literacyของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี (
ความสามารถพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรที่แตกตางระดับกันมีความแตกตางกัน เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยการรูทางวิทยาศาสตรดวย Friedman Test ผลการวิจัยพบวาคา Chi-Square = 13.310 และคา
Asymp. Sig = 0.001 มีคานอยกวา 0.01 นั้นคือ การรูทางวิทยาศาสตรของนักศึกษา 3 กลุมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01

สรุปผลและเสนอแนะ

จากงานวิจัยพบวาการรูทางวิทยาศาสตร(Scientific literacy) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตว
ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นขึ้นอยูกับระดับความสามารถวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
กอนเรียน โดยเฉพาะกลุมที่ที่มีความสามารถพื้นฐานวิทยาศาสตรระดับสูงจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดแตกตางจาก
กลุมอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตสิ่งที่สําคัญที่คนพบในงานวิจัยชิ้นนี้พบวาการรูทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ
ดานบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นยังอยูในระดับต่ําโดยที่กลุมที่สอบได
คะแนนการรูทางวิทยาศาสตรไดมากกวารอยละ 50 โดยรวมคือกลุมสูงเพียงกลุมเดียวเทานั้น โดยไดคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมเทากับ 31.25 คะแนน ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 50 (30 คะแนน) โดยสูงกวาเพียง 1.25 คะแนนเทานั้น
เนื่องจากการวัดคะแนนการรูทางวิทยาศาสตรจะพิจารณาถาตอบถูกจะได 2 คะแนน และตอบผิดจะได 1 ดังนั้น
ถึงแมวาจะทําผิดทุกขอก็ยังได 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 ดังนั้น ในอนาคตควรมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรมี
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดการรูทางวิทยาศาสตรกับผูเรียนดวยนอกจากจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะวิชาชีพเทานั้น
ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาพบว า ผู ส อนวิ ท ยาศาสตร ใ นทุ ก ระดั บ ชั้ น ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การส ง เสริ ม การรู ท าง
วิท ยาศาสตร กับ ผู เรี ย นด ว ยนอกจากจะสง เสริ ม ให ผู เ รีย นสาขาวิ ท ยาศาสตร มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ สู ง มี ทั ก ษะการทํ า
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ปฏิบัติการ ทักษะการวิจัยและมีความคิดสรางสรรค และในงานวิจัยครั้งตอไปควรปรับปรุงในเรื่องของการประเมิน
การรูทางวิทยาศาสตรควรทําการวิจัยโดยใชแบบการวิจัยแบบ Time Series เพื่อที่จะไดเห็นแนวโนมของพัฒนาการ
ของผูเรียนมากขึ้น
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